
Splošni pogoji in pravila Med.Over.Net nagradne igre: Izpolni anketo in osvoji 

super nagrade! 

 

Organizator nagradne igre 

Organizator spletne ankete in nagradne igre je Overnet, d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana. Za 

izvedbo nagradne igre skrbi Overnet, d.o.o. 

 

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri? 

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti, ki izpolnjujejo vse pogoje: 

 posamezniki, tj. fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, 

 so uporabniki* Med.Over.Net, 

 so v celotni izpolnili spletno anketo, 

 v spletnem obrazcu na koncu ankete pravilno navedli svoje kontaktne podatke, 

 se strinjali s pogoji nagradne igre. 

Uporabnik Med.Over.Net je tisti posameznik ali posameznica, ki prebira in/ali aktivno sodeluje z 

neregistriranim ali registriranim uporabniškim računom in dostopa do spletne ankete prek oglasne 

pasice objavljene na Med.Over.Net. Posredovanje linka do spletne ankete ni dovoljeno. 

V nagradni igri na noben način ne morejo sodelovati: 

 pravne osebe (podjetja, društva ali druge organizacije), 

 zaposleni na portalu Med.Over.Net in njihovi najbližji sorodniki (vključno z izven zakonskimi 

partnerji) 

 zaposleni vseh, z organizatorjem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z 

omenjeno akcijo 

Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno. 

 

Varovanje zasebnosti 

Odgovori udeležencev v spletni anketi Zdravje na spletu: izkušnje in uporaba Med.Over.Net in 

nagradni igri Izpolni anketo in osvoji super nagrade! bodo zaupni in skrbno varovani z najstrožjimi 

anketnimi standardi ter z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Uporabljeni bodo izključno 

v raziskovalne namene in analizirani zgolj v združeni obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznega 

anketiranca. 

Zbrani podatki z anketo bodo lahko za raziskovalne namene v anonimizirani obliki dolgotrajno 

arhivirani in javno dostopni. Podatki zbrani s spletno anketo bodo striktno ločeni in analizirani 

neodvisno od osebnih podatkov, ki jih bodo udeleženci navedli za namen sodelovanja v nagradni igri. 

 



Pravila in potrebni koraki za sodelovanje 

Uporabniki Med.Over.Net forumov prek oglasne pasice dostopajo do spletne ankete Zdravje na 

spletu: izkušnje in uporaba Med.Over.Net.  

Za sodelovanje v nagradni igri mora uporabnik Med.Over.Net v celoti izpolniti spletno anketo, v 

spletnem obrazcu (na koncu ankete) pravilno navesti svoje kontaktne podatke in se strinjati s 

pogoji nagradne igre.  

Posameznik, ki bo spletno anketo in svojo namero sodelovanja v nagradni igri izpolnil večkrat, bo v 

žrebanju za nagrade upoštevan le enkrat, tj., ko bo prvič izpolnil spletno anketo in oddal svoje 

kontaktne podatke, vsi ostali vnosi pa bodo izločeni iz nagradne igre. 

Za sodelovanje v anketi uporabnik forumov Med.Over.Net lahko sodeluje na naslednji način: 

1. Prek oglasne pasice objavljene na forumih Med.Over.Net Izpolni anketo in osvoji super 

nagrade! dostopi do spletne ankete Zdravje na spletu: izkušnje in uporaba Med.Over.Net. 

2. Spletno anketo v celoti izpolni. 

3. V spletne obrazcu na koncu spletne ankete pravilno navede svoje (resnične) kontaktne 

podatke. 

4. Se strinja s pogoji nagradne igre. 

5. Odda in zaključi s spletno anketo. 

V primeru, da bodo organizatorji nagradne igre ugotovili, da je sodelujoči v spletni anketi uporabil 

kakršno koli obliko avtomatiziranega izpolnjevanja spletne ankete ali da so navedeni kontaktni 

podatki posameznika neresnični, bo udeleženec izločen iz sodelovanja v nagradni igri. 

Plačilo akontacije dohodnine od nagrade krije organizator natečaja. 

Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil je pristojna odgovorna oseba Overnet d.o.o. Morebitne 

napake pri izvedbi nagradne igre bodo reševane pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. 

V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko Overnet razveljavi nagradno igro v celoti in jo z 

ustreznimi popravki ponovi. 

 

Nagradni sklad 

Med udeleženci v nagradni igri bo izžrebanih 5 nagrajencev, ki bodo prejeli eno od spodaj navedenih 

nagrad: 

 1x mobilni telefon Samsung Galaxy A8 

 1x pametna zapestnica FitBit Flex (pripomoček - fitnes senzor, ki beleži dnevnik vaših 

aktivnosti in kvalitete spanja ter jih prenaša v vaš pametni telefon. Združljiv je z Apple iOS®, 

Android™, Mac OS®, Windows®, Windows® Phone OS) 

 1x pametna tehtnica Polar Balance (digitalna naprava in celostna storitev za nadzor teže, ki 

vam omogoča preprost nadzor nad tem, kaj jeste, kako telovadite in s pomočjo priložene 

aplikacije tudi svetuje, kako naprej) 



 1x športna kamera Denver (akcijska kamera, Full HD, notranji pomnilnik, Wi-Fi, z ohišjem, 

odporna na udarce, odporna na prah, vodoodporna) 

 1x mešalnik Philips Daily Collection Minimixer (blender za pripravo smutijev z različnimi 

nastavki) 

 

Izbira nagrajencev 

Žreb bo potekal 9. 5. 2018 v prostorih Med.Over.Net, izžrebanih bo pet nagrajencev. Razglasitev in 

seznam nagrajencev bo objavljen 10. 5. 2018 na spletnem mestu Med.Over.Net. Nagrajenci bodo o 

izbiri in prejetju nagrade tudi osebno obveščeni prek kontaktnih podatkov, ki jih bodo navedli v 

obrazcu nagradne igre. 

Nagrajenec je tisti, ki nagrado dejansko prejme oz. prevzame. 

Rezultati nagradne igre so dokončni. Nagrade ni mogoče zamenjati ali uveljavljati prenos nagrade na 

drugo osebo, kot je bila izžrebana (razen v primeru, ko je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let). 

Pritožba ni mogoča. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca 

zastopati oseba, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno 

osebo zastopa. 

 

Prevzem nagrad 

Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli osebno med 11. 5. 2018 in 15. 6. 2018 na sedežu podjetja 

Overnet, d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana po predhodnem dogovoru z organizatorjem 

nagradne igre. 

Nagrajenci imajo od obvestila o prejetju nagrade in razglasitve nagrajencev 30 (trideset) dni časa, da 

posredujejo svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka) na elektronski naslov 

med@over.net. V primeru, da nagrajenec ne pošlje svojih osebnih podatkov, si organizator nagradne 

igre pridržuje pravico, da mu ne podeli nagrade. 

 

Pravica do objave osebnih podatkov nagrajencev 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do objave osebnih podatkov nagrajencev v namen 

izvedbe nagradne igre, vključujoč njihova imena in priimke. Podatki o nagrajencih bodo objavljeni na 

spletni strani Med.Over.Net. 

Ob prevzemu nagrade nagrajenci podpišejo izjavo, da so prejeli nagrado. 

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom 

o varstvu osebnih podatkov – uradno prečiščeno besedilo (Ur. List RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP 

-1-UPB1), da organizator nagradne igre hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja za 

namene izvajanja nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator nagradne igre skrbno 

varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1-UPB1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih 

ne bo posredoval tretjim osebam. Podatki zbrani s spletno anketo bodo striktno ločeni in analizirani 

neodvisno od osebnih podatkov, ki jih bodo udeleženci navedli za namen sodelovanja v nagradni igri. 

Udeležencem so skladno z ZVOP-1-UPB1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, 

dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. 

mailto:med@over.net


Kdo in kje hrani seznam nagrajencev? 

Podatki o nagrajencih bodo hranjeni na sedežu organizatorja nagradne igre (Overnet, d.o.o., Letališka 

cesta 5, 1000 Ljubljana) v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Kje so dostopna pravila nagradne igre? 

Pravila nagradne igre so dostopna in na vpogled na sedežu organizatorja Overnet, d.o.o., Letališka 

cesta 5, 1000 Ljubljana, ki nagrade tudi podeljuje in na spletnem mestu Med.Over.Net. S 

sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci zavežejo, da se bodo teh pravil držali. 

 

Uredništvo Med.Over.Net, Ljubljana, 10. 04. 2018 


